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SYYTTÄJÄLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS 2018 
 

1 Toimintakertomus 

1.1 Johdon katsaus 

Aikaisemmista tarkastelujaksoista poiketen vuonna 2018 syyttäjien käsiteltäväksi 

saapui yli 91 000 asiaa, mikä on vajaat 10 000 asiaa enemmän kuin vuonna 2017. 

Saapuneista asioista noin 20 000 oli esitutkinnan lopettamista tai toimittamatta 

jättämistä koskevia esitutkinnan rajoittamisasioita. Noin 70 000:sta saapuneesta 

syyteharkinta-asiasta vajaat 10 000 ratkaistiin syyttämättäjättämispäätöksinä ja 

noin 58 000:ssa nostettiin syyte.  

Merkillepantavaa on, että viime vuosien aikana syytteitä on nostettu yhä 

harvemmissa asioissa. Vuonna 2018 syyte nostettiin selvästi suuremmassa 

määrässä asioita kuin edellisenä vuonna. Nousussa on kuitenkin pääosin kysymys 

tilastointikäytännön muutoksesta, joka koskee saapuneiden rikosjuttujen asioiksi 

kirjaamista. Syyttämättäjättämispäätösten määrässä ei ole tapahtunut merkittäviä 

muutoksia. Tämä kehitys osoittaa, että yhä useampi sellainen rikosasia, jossa 

aikaisemmin suoritettiin syyteharkinta ja joista useimmissa nostettiin syyte, saapuu 

nyt syyttäjille esitutkinnan rajoittamisasiana. Niissä syytteen nostaminen ei ole 

mahdollista. Kysymyksessä on ilmiö, joka ansaitsisi laajaa kriminaalipoliittista 

keskustelua. 

Huomionarvoista on myös se, että tilastojen mukaan syyteharkinnassa ratkaistujen 

asioiden määrä vuonna 2018 oli jopa hieman suurempi kuin saapuneiden asioiden 

määrä. Samanaikaisesti yli vuoden syyteharkinnassa vireillä olevien asioiden 

vähentämistavoitetta ei saavutettu, vaan niiden määrä kasvoi 93 asialla. Sen sijaan 



 

 

 

 

4 

6– 12 kuukautta vireillä olleiden ja kaikkien vireillä olleiden asioiden määrät 

kääntyivät laskuun, mikä toisaalta tullee vähentämään ylivuotisten asioiden määrän 

kasvupainetta. 

Se, että tilastot osoittavat syyttäjien ratkaisseen saman verran asioita kuin niitä on 

saapunut, selittynee osittain sillä, että virastot käyttivät työn suorittamiseen 

enemmän henkilötyövuosia kuin mitä tavoitteissa oli sovittu.  

Tilastojen asiamäärien tarkastelu ei anna oikeaa kuvaa syyttäjien todellisen 

työmäärän kehittymisestä. Tilastossa näkyvään asiamäärään sisältyy huomattavasti 

aikaisempaa suurempi osuus yleensä nopeasti ratkaistavia esitutkinnan 

rajoittamisasioita. Käytännössä, jolla saapuneet syyteharkintajutut kirjataan 

asioiksi, on tapahtunut merkittävä muutos, mikä on aiheuttanut tilastossa 

asiamäärän näennäisen kasvun. Lisäksi on havaittu syyteharkinta-asioiden 

vaativuuden kasvaneen edelleen voimakkaasti, mikä on kasvattanut syyttäjien 

painotettua työmäärää.  

Painotetun työmäärän kasvun ja esitutkinnan rajoittamisasioiden määrän 

voimakkaan lisääntymisen vuoksi syyttäjäkohtainen todellinen työmäärä on 

lisääntynyt huomattavasti enemmän kuin mihin syyttäjien henkilötyövuosimäärän 

kasvun myötä saatu voimavarojen lisäys on riittänyt. Tätä kuvaa hyvin seuraava 

kuva. 

Kuva 1. Saapuneiden asioiden painotetun työmäärän kehitys vuodesta 2009 ja 

syyttäjän henkilötyövuosien kehitys vuodesta 2009. Työmäärä on vuoden 2016 

jälkeen noussut selvästi enemmän kuin henkilötyövuosien määrä.  
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Vuonna 2017 tehty päätös nopeasti käsiteltävien asioiden järjestämisestä lähti 

vaiheittain käyntiin ja saatiin tarkasteluvuoden aikana toimintaan koko maassa. 

Toiminnan tehokkuuden kannalta tällä järjestelyllä on merkitystä, sillä yli puolet 

kaikista syyttäjälaitokseen vuosittain saapuvista asioista kuuluu tämän toiminnon 

piiriin. Vaikka menettely ei vuonna 2018 ollut vielä täysimääräisesti käytössä, ovat 

ensihavainnot positiivisia. Tähän mennessä saatujen tietojen perusteella syyttäjien 

työaikaa vapautunut aikaa vievempiin vaativiin asioihin ja tärkeä syyttäjien 

ratkaisutoiminnan yhdenmukaisuus ja laatu ovat parantuneet.  

Organisaatiouudistuksen edellytyksenä oleva uusi laki syyttäjälaitoksesta tulee 

voimaan 1.10.2019. Lain säätämiseen liittyvät eri vaiheet viivästyttivät uudistuksen 

eteenpäin viemistä suunniteltua pidempään. Se sävytti  toimintavuotta eritoten 

aiheuttaen pitkittynyttä odottavaa ilmapiiriä henkilöstön keskuudessa, mikä ei 

kuitenkaan näkynyt – ainakaan merkittävästi – työhyvinvoinnin laskuna. Tähän 

lienee vaikuttanut se, että uudistuksen suunnittelu- ja valmistelutoimenpiteitä 

tehtiin intensiivisesti vuodesta 2017 lähtien ja pitkin vuotta 2018. Henkilöstö on 

ollut laajasti mukana. Valmistelutoimenpiteet saadaan suoritettua hyvissä ajoin 

ennen uuden organisaation aloittamista.  
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Syyttäjänvirastoista on saatu huolestuttavan paljon tietoja, jotka viittaavat siihen, 

että syyttäjät joutuvat tekemään huomattavasti normaalin virastoajan ylittäviä 

työaikoja ja työskentelemään myös vapaapäivinään selviytyäkseen syyteasioista. 

Syyttäjälaitoksen voimavarojen saattaminen tasolle, jolla rikosvastuun 

toteuttamisen aleneva kehitys saataisiin pysäytettyä ja rikosasioihin liittyvän 

oikeusturvan yleinen taso nostettua, edellyttää voimavarojen lisäämistä. 

Organisaatiouudistus ja operatiiviset tehostamistoimet eivät yksin riitä 

kompensoimaan useiden vuosien aikana syntynyttä rakenteellista aliresurssointia. 

2.1 Tuloksellisuus  

Syyttäjälaitoksen tulossopimuksessa sovittiin seuraavista yhteiskunnallisista 

vaikuttavuustavoitteista vuodelle 2018: 

• Syyttäjälaitos on arvostettu ja luotettava toimija, joka vaikuttaa rikoksille 

kielteisen yleisen mielipiteen muodostumiseen. 

• Oikeusturva toteutuu käytännössä. 

• Rikosvastuu toteutuu tehokkaasti sekä rikollisuus ja sen haitat vähenevät ja 

turvallisuus ja sen tunne lisääntyvät. 

Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi olivat: 

Syyttäjälaitoksen edustajat osallistuvat aktiivisesti ja asiantuntevasti 

lainvalmisteluun ja yhteiskunnalliseen keskusteluun 

Syyttäjälaitos antoi lausuntoja lukuisiin lainvalmisteluhankkeisiin niiden eri 

vaiheissa ja osallistui työryhmiin. Erityisesti voidaan mainita osallistuminen vuoden 

2018 loppuun asti jatkuneeseen uuden syyttäjälaitoslain ja vuodelle 2019 jatkuvaan 

syyttäjälaitoksesta annettavan valtioneuvoston asetuksen valmisteluun sekä 

lausunnot ja asiantuntijakuulemiset tietosuojaa, henkilötietojen käsittelemistä, 
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julkisen hallinnon tiedonhallintaa, seksuaalirikoksia, pankki- ja maksutilien 

valvontajärjestelmää sekä tiedustelutoimintaa koskevissa lainsäädäntöhankkeissa.  

Kansainvälisesti syyttäjälaitos osallistui lausuntoja antamalla erilaisten 

ylikansallisten lainsäädäntöhankkeiden valmisteluun, jotka koskivat esimerkiksi 

Euroopan syyttäjänvirastoa, jäädyttämis- ja konfiskaatioasetusta ja viranomaisten 

rajat ylittävää pääsyä sähköiseen todistusaineistoon. 

Pelkästään Valtakunnansyyttäjäviraston käsiteltäväksi saapui kaikkiaan 90 

ministeriöissä tai eduskunnassa tehtävään lainvalmisteluun liittyvää lausuntoasiaa 

sekä 73 muuta tulostavoitteeseen liittyvää lausuntoa tai muita asiantuntijatehtäviä 

koskevaa asiaa. Valtakunnansyyttäjänvirastoa huomattavasti työllistävien 

lausuntoasioiden ja asiantuntijatehtävien määrä lisääntyi vuoteen 2017 verrattuna 

47:llä asialla. 

Syyttäjälaitoksen edustajat osallistuivat myös vuonna 2018 yhteiskunnalliseen 

keskusteluun jäseninä laitoksen toimialaan liittyvissä laaja-alaisissa 

yhteistyöryhmissä. Niitä olivat muun muassa harmaan talouden ja 

talousrikollisuuden torjunnan johtoryhmä, oikeusministeriön korruption vastainen 

verkosto ja kansainvälisten rikosasioiden koordinaatiotyöryhmä. 

Kansainväliseen keskusteluun osallistuttiin vakiintuneeseen tapaan muun ohella 

Euroopan neuvoston piirissä toimivassa ylimpien syyttäjien konsultatiivisessa 

foorumissa (CCPE), joka laatii Euroopan neuvoston ministerineuvostolle 

kannanottoja jäsenmaiden syyttäjälaitosten tärkeinä pitämistä kriminaalipoliittisista 

kysymyksistä. Myös Euroopan unionin ylimpien syyttäjien neuvoa-antava elin 

(Consultative Forum of Prosecutors General and Directors of Public Prosecutions of 

the Member States of the EU) on taho, jossa valtakunnansyyttäjän johdolla 

osallistutaan vuosittain syyttäjälaitokseen liittyvistä EU-lakihankkeista ja muista 
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kriminaalipoliittisista avauksista käytävään keskusteluun. Valtakunnansyyttäjä 

nimettiin kansainväliseen 12 henkilön valintalautakuntaan, jonka tehtävänä on 

laatia uuteen Euroopan syyttäjänviraston pääsyyttäjän tehtävään hakevien 

esivalinta, mikä työ alkoi toimintavuonna.  

Syyttäjälaitos on ollut aktiivinen toimija myös Euroopan oikeudellisessa verkostossa 

(EJN) sekä Pohjoismaiden oikeudellisessa verkostossa (NJN).  

Syyttäjälaitoksen kannalta merkittävissä asioissa annettiin myös tiedotteita ja 

esitettiin tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa kannanottoja esimerkiksi 

massarikosasioiden käsittelystä, vihapuheilmiöstä ja sananvapausrikoksista. 

Lehdistötiedotteita annettiin 54 kappaletta, ja Twitterissä viestittiin säännöllisesti 

syyttäjälaitoksen toiminnasta suomeksi ja ruotsiksi. 

Ylivuotisten avoinna olevien asioiden määrä käännetään laskuun 

Tavoitetta ei saavutettu. Yli vuoden syyteharkinnassa vireillä olleiden asioiden 

määrä lisääntyi vuoden 2017 lopun tilanteeseen (232 kpl) verrattuna 93 asialla, 

ollen vuoden 2018 päättyessä 325 kpl. Sen sijaan 6-12 kk vireillä olleiden sekä 

kaikkien vireillä olleiden asioiden lukumäärät ovat kääntyneet laskuun, mikä 

vähentänee ylivuotisten asioiden määrän kasvupainetta. Toisaalta kuitenkin 

saapuneiden vaativien, tyypillisesti pitkään syyteharkinnassa viipyvien asioiden 

määrä on jatkanut kasvuaan. Vuonna 2018 niitä saapui 5509 kpl, kun niiden 

lukumäärä vuonna 2017 oli 5211 kpl. Vuoden 2018 aikana aloitetulla nopeasti 

käsiteltävien asioiden keskittämisellä niitä päätoimisesti hoitaville syyttäjille 

pyritään vapauttamaan muiden syyttäjien työaikaa vaativien asioiden 

käsittelemiseen. Tämä ei kuitenkaan riittäne kattamaan vaativien asioiden 

lisääntymisestä aiheutuvaa resurssitarvetta. 
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Virastokohtaisia ratkaisuprofiileja seurataan ja syyt suurimpiin eroihin 

selvitetään (yhdenvertaisuus) 

Vuoden 2018 aikana koko maassa aloitetulla nopeasti käsiteltävien asioiden 

keskittämisellä niitä päätoimisesti hoitaville syyttäjille ja heidän kouluttamisellaan 

edistetään muiden tavoitteiden ohella myös toimenpiteistä luopumispäätösten, 

erityisesti esitutkinnan rajoittamisten, yhdenmukaisuutta.  

Syyttäjien lainkäytön yhdenmukaisuutta edistetään myös siten, että 

organisaatiouudistukseen valmistautumisen yhteydessä tulevien syyttäjäalueiden 

alueilla toimivat nykyiset syyttäjänvirastot tekevät yhteistyötä menettelytapojen 

yhdenmukaistamiseksi. 

Priorisointiohjeistuksen toimivuutta seurataan (joutuisuus) 

Yli vuoden syyteharkinnassa vireillä olleiden asioiden määrä kääntyi jälleen kasvuun 

vuonna 2017 saavutetun väliaikaisen pienentymisen jälkeen. Muiden kuin 

ylivuotisten asioiden rästin samanaikainen pieneneminen voi viitata siihen, että 

priorisointiohjeistusta noudatetaan aikaisempaa heikommin. Kielteiseen 

kehitykseen voi kuitenkin olla muitakin syitä, kuten vaativien asioiden määrän ja 

vaativuuden voimakas kasvu sekä se, että syyttäjänvirastot ovat voineet ylimitoittaa 

uuteen nopeaan käsittelyyn suunnattavia henkilöstömääriä muiden asioiden 

kustannuksella. Asian seuranta ja selvittely oli vuoden päättyessä kesken.  
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Tuloksellisuustavoitteet 2016 

toteuma 

2017 

toteuma 

2018 

TA 

tavoite 

2018 

TUSO 

tavoite 

2018 

toteuma 

Syyteharkintaan 

saapuneiden asioiden 

määrä (kpl) 

80 256 82 793 83 000 82 000 91 059 

Syyteharkinnassa 

ratkaistujen asioiden 

määrä (kpl) 

80 500 83 076 83 000 81 000 91 966 

Keskimääräinen 

syyteharkinta-aika,  

enintään kk 

2,00 1,93 2,00 2,00 1,69 

6 - 12 kk 

syyteharkinnassa 

avoinna olleiden asioiden 

määrä  (enintään, kpl) 

2 147 2 401 2 200 2 200 2 231 

Yli vuoden 

syyteharkinnassa 

avoinna olleiden asioiden 

määrä (enintään, kpl) 

293 232 330 320 327 

Taulukko 1. Tulossopimuksessa asetettujen tuloksellisuustavoitteiden 

toteutuminen ja vertailu kahteen edelliseen vuoteen.   

3.1 Toiminnallinen tehokkuus 

Toiminnalliselle tehokkuudelle on talousarviossa ja tulossopimuksessa asetettu 

tuottavuus- ja taloudellisuustavoitteita. 

Lisäksi tulossopimuksessa on asetettu seuraavat tavoitteet: 

• Organisaatiorakenne ja toimitilaverkosto ovat tarkoituksenmukaiset ja 

tukevat henkilöstön osaamisen vahvistamista. 
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• Tietojärjestelmät ovat käyttäjäystävällisiä ja tukevat toimintaa. 

• Käsittelyketjut ja -menettelyt määräytyvät asian laadun ja vaativuuden 

mukaan. 

• Toiminnan johtaminen on ammattimaista ja tukee muutoksia.  

• Hallinnonalan sisäinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö ja kehittäminen 

lisäävät toiminnan vaikuttavuutta. 

Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi olivat: 

Ns. yhden viraston malliin siirtyminen valmistellaan 

Valtakunnansyyttäjänvirastossa tavoitteena toteutus 1.9.2018 

Syyttäjälaitoksen siirtymisestä yhden valtakunnallisen viraston organisaatioon 

säädetään syyttäjälaitoksesta annetussa laissa, joka tulee voimaan 1.10.2019. 

Organisaatiouudistus on näin ollen viivästynyt noin vuodella aikaisemmin 

suunnitellusta. Uuteen organisaatioon siirtymisen edellyttämät suunnittelu- ja 

valmistelutoimenpiteet aloitettiin jo vuonna 2017 ja niitä jatkettiin vuoden 2018 

ajan. Valmistelutoimenpiteet saadaan suoritettua hyvissä ajoin ennen ennakoitua 

pidemmälle siirtynyttä syyttäjälaitoslain voimaantuloa. 

Tuetaan AIPA:n suunnittelua syyttäjänäkökulmasta 

AIPA-tietojärjestelmän summaaristen sakkoasioiden osuus otettiin koko maassa 

käyttöön 16.2.2017. Käyttöönotetun järjestelmän jatkokehittämisessä 2018 

keskityttiin ratkaisujen jakelutoimintojen kehittämiseen, minkä ansiosta 

syyttäjänsihteerien käyttäjätyytyväisyys kasvoi merkittävästi. Syyttäjälaitoksen 

edustajat jatkoivat vuonna 2018 järjestelmän suunnittelua ja käyttöönoton 

valmistelua muilta osin hallinnonalan yhteisessä hankkeessa. 

Valmistaudutaan summaarisen menettelyn laajentamiseen 
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Joulukuussa 2017 eduskunnassa hyväksytyn sakon ja rikesakon määräämisestä 

annetun lain muutoksen vuoksi sakkomenettelylain tosiasiallinen käyttöala laajenee 

1.6.2019, kun toimivalta ajokieltoseuraamusten määräämiseen siirtyy kaikilta osin 

poliisille. Muutoksen johdosta rattijuopumuksia voidaan käsitellä 

sakkomenettelyssä. Myös menettelysäännöksiä kevennetään. Lainmuutokseen 

alettiin valmistautua vuonna 2018 aloittamalla syyttäjille annettavan, 

Poliisihallituksen poliisille antaman ohjeistuksen kanssa yhdenmukaisen 

ohjeistuksen valmistelu ja tukemalla poliisin määräämien ajokieltoseuraamusten 

tietojärjestelmätoteutusta. 

Syyteneuvottelumenettely vakiinnutetaan kustannustehokkaalle tasolle 

Syyteneuvottelumenettelyn käyttöä on vakiinnutettu antamalla sen soveltamisesta 

valtakunnansyyttäjän ohje VKS:2015:6. Ohjeeseen liittyy muistio, jossa annetaan 

yksityiskohtaisia käytännön soveltamisohjeita. Ohjeiden yhdenmukaista 

soveltamiskäytäntöä seurattiin seurantalomakkeilla ja henkilökohtaisella 

neuvonnalla. Syyttäjiä, aloittelevista syyttäjistä erikoissyyttäjiin, koulutettiin 

syyteneuvottelujärjestelmään, sen soveltamisalaan ja käytännössä havaittuihin 

ongelmatilanteisiin.  

”Syyttäjälaitos 2.0” - hankkeen yhteydessä siirrytään nopeasti käsiteltävien 

asioiden osalta keskitettyyn yhdenmukaiseen menettelyyn 

Apulaisvaltakunnansyyttäjä antoi 19.6.2017 linjauspäätöksen syyteasioiden nopean 

käsittelyn järjestämisestä. Päätöksessä määriteltyjä nopeasti käsiteltäviä asioita, 

joita on noin puolet kaikista syyttäjälaitokseen vuosittain saapuvista asioista, 

hoitavat jatkossa näitä asioita määräajaksi päätoimisina hoitamaan nimetyt 

syyttäjät. 
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Nopean käsittelyn tavoitteena on vapauttaa muiden syyttäjien työaikaa 

vaativampien asioiden käsittelyyn, lisätä syyttäjien ratkaisujen yhdenmukaisuutta ja 

laatua sekä parantaa mahdollisuuksia syyttäjien työtaakan valtakunnalliseen 

tasaamiseen. Nopea käsittely on käynnistynyt syyttäjänvirastoissa hieman eri 

vaiheissa, ja loppusyksyllä 2018 se oli toiminnassa jo koko maassa. Nopean 

käsittelyn käynnistysvaiheessa Valtakunnansyyttäjänviraston edustajat ovat 

käyneet eri syyttäjänvirastoissa paikan päällä koordinoimassa toiminnan 

käynnistämistä. Ensimmäiset valtakunnalliset koulutustilaisuudet syyttäjille 

järjestettiin syksyllä 2018. 

Selvitetään mahdollisuus palveluprosessin kehittämiseen keskitetyllä 

valtakunnallisella palvelutoiminnolla 

Keskitetyn valtakunnallisen palvelutoiminnon selvittäminen on siirretty vuoteen 

2019 organisaatiouudistuksen siirtymisen myötä. 

Osana organisaatiouudistusta esimiesten muutosjohtamisen valmiuksia 

parannetaan 

Vuonna 2017 aloitettua esimiesten muutosjohtamiskoulutusta jatkettiin 

järjestämällä loppuvuonna 2018 toinen koulutusjakso syyttäjänvirastojen 

päälliköille ja Valtakunnansyyttäjänviraston johdolle. 

Syyttäjälaitoksen johto huolehtii siitä, että Kieku-järjestelmässä tehtävästä 

työpanoksen kohdentamisesta saadaan talousarviolainsäädännön edellyttämä 

riittävä ja luotettava tieto 

Työpanoksen kohdentamisessa ei ole päästy tulostavoitteen mukaiseen 

tilanteeseen, mihin on syynä erityisesti se, että työaikalain soveltamisalan 

ulkopuolella oleva henkilöstöryhmä ei ole työaikakirjanpidon piirissä ja 
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järjestelmässä käytettävä kirjausmalli sopii huonosti yhteen tämän kanssa. 

Yhteistoiminnallista keskustelua henkilöstön edustajien kanssa asiasta on jatkettu 

vuonna 2018. Henkilöstölle ja esimiehille on järjestetty käyttötukea ja 

kohdentamisen merkityksestä on viestitty myös verkossa. 

Syyttäjälaitoksen sisäistä yhteistyötä edellyttävien avaintoimintojen 

(tulosohjaus, laadun ohjaus ja osaamisen kehittäminen) työprosessit ja vastuut 

määritellään 

Laatujärjestelmän valmistelua jatkettiin vuonna 2018 keräämällä tietoa ja tekemällä 

selvityksiä piloteiksi valituista hankkeista, syyteneuvottelusta ja kanteluasioiden 

käsittelystä Valtakunnansyyttäjänvirastossa. Osaamisen kehittämistä koskevien 

työprosessien ja vastuiden määrittelemiseksi aloitettiin valmistelu syyttäjälaitoksen 

koulutusorganisaation kuvaamiseksi ja päätettiin osallistua valtionhallinnon 

yhteisen osaamisen hallintajärjestelmän käyttöönottoprojektiin, jonka on määrä 

toteutua vuonna 2019. Muita tässä tarkoitettuja toimenpiteitä todettiin jo vuonna 

2017 tarkoituksenmukaiseksi lykätä organisaatiouudistuksen siirtymisen vuoksi. 

Vuoden 2019 tulossopimuksesta tämä toimenpidekirjaus poistettiin kokonaan, 

koska se nähtiin muut sovitut tavoitteet ja toimenpiteet huomioon ottaen erillisenä 

toimenpiteenä tarpeettomaksi. 

Lisätään ja kehitetään yhteistyötä Poliisihallituksen kanssa ja tiivistetään 

yhteistyötä Valtakunnansyyttäjänviraston ja Poliisihallituksen sekä näiden 

tulosohjauksesta vastaavien oikeusministeriön ja sisäministeriön osastojen 

välillä. 

Jatkettiin syyttäjälaitoksen johdon ja Poliisihallituksen (POHA) säännöllistä 

tapaamiskäytäntöä ajankohtaisissa asioissa. Lisäksi Valtakunnansyyttäjänvirasto ja 
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POHA:n poliisitoimintayksikkö ovat jatkaneet säännöllisiä tapaamisia asioissa, jotka 

koskevat syyttäjien toimintaa poliisirikosasioiden tutkinnanjohtajinaOk, . 

Valtakunnansyyttäjänvirastossa on tunnistettu tarve säännölliseen yhteistyöhön 

muidenkin rikosoikeudenhoidon viranomaisketjuun kuuluvien viranomaisten kanssa. 

Asiasta keskusteltiin mm. valtakunnansyyttäjän ja oikeusministeriön oikeushallinto-

osaston edustajien tapaamisessa, jossa korostettiin perustettavan 

tuomioistuinviraston merkitystä erityisesti viranomaisyhteistyötä koskevissa 

valtakunnallisissa asioissa. 

Vahvistetaan valmiuksia terrorististen tekojen käsittelemiseksi 

Vuonna 2017 aloitettua terrorismi- ja sotarikoksiin erikoistuvan syyttäjäryhmän 

koulutusohjelman toteuttamista jatkettiin suunnitelman mukaisesti vuonna 2018. 

Taulukko 2. Tulossopimuksessa asetettujen tuottavuus- ja 

taloudellisuustavoitteiden toteutuminen ja vertailu kahteen edelliseen vuoteen 

Tuottavuus ja 

taloudellisuus 

2016 

toteuma 

2017 

toteuma 

2018 

TA 

tavoite 

2018 

TUSO 

tavoite 

2018 

toteuma 

Ratkaisut asiat 

painotettu 

työmäärä / 

HTV 

(koko 

henkilöstö) 

881 874 889 899 829 

Ratkaistut 

asiat 

painotettu 

työmäärä / 

syyttäjät 

1 242 1 238 1 270 1 263 1 165 
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Tuottavuus ja 

taloudellisuus 

2016 

toteuma 

2017 

toteuma 

2018 

TA 

tavoite 

2018 

TUSO 

tavoite 

2018 

toteuma 

Toimintamenot 

/ ratkaisu 

(painotettu 

työmäärä) 

95,15 95,99 100,00 98,10 100,20 

 

Vahvistetaan valmiuksia terrorististen tekojen käsittelemiseksi 

Vuonna 2017 aloitettua terrorismi- ja sotarikoksiin erikoistuvan syyttäjäryhmän 

koulutusohjelman toteuttamista jatkettiin suunnitelman mukaisesti vuonna 2018. 

4.1 Tuotokset ja laadunhallinta 

Syyttäjälaitoksen tuotokset ovat syyteharkintaratkaisuja ja rikosasioiden käsittelyjä 

tuomioistuimissa. Niistä on esitetty lukuja tuloksellisuutta käsittelevässä jaksossa. 

Vuonna 2016 aloitettiin laatujärjestelmän luominen syyttäjälaitokselle. Työ 

aloitettiin suunnittelemalla ja osin toteuttamalla ohje 

Valtakunnansyyttäjänvirastossa tehtävien kanteluratkaisujen laadun kehittämisestä. 

Saadun kokemuksen perusteella aloitettiin suunnittelu, jonka tavoitteena on 

uudistaa syyttäjien työmenetelmiä siten, että erityisesti päätöksenteon sisällöllistä 

laatua kyetään kehittämään. Pilottihankkeeksi valittiin syyteneuvottelumenettely 

talousrikosasioissa. Laatuhanke on vielä kesken osittain organisaatiouudistuksen 

siirtymisestä johtuen. 

5.1 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 

Tulossopimuksessa asetettiin seuraavat henkilöstöä koskevat tavoitteet: 

• Henkilöstö osallistuu keskusteluun työhönsä vaikuttavista asioista. 
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• Johtaminen on innostavaa, ja esimiestyö tukee tuloksellista toimintaa. 

• Osaamisen kehittäminen ja uudistuminen ovat osa normaalia toimintaa. 

• Henkilöstöllä on hyvä henkinen, fyysinen, eettinen ja sosiaalinen 

toimintakyky. 

Syyttäjälaitoksen organisaatiouudistus on siirtynyt vuodelle 2019 lainvalmistelun 

jatkuttua vielä vuoden 2018 loppuun. Uudistuksen toimeenpanon valmistelua on 

jatkettu yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa. Valmistelussa on 

hyödynnetty edustuksellisten tukiryhmien työssä valmisteltuja esityksiä.  

Vuonna 2018 syyttäjälaitoksen johdolle järjestettiin johtoryhmän toimintakulttuurin 

kehittämisvalmennusta. Syyttäjälaitoksen muille esimiehille suunnattavaa 

valmennuskokonaisuutta on valmisteltu toteutettavaksi keväällä 2019. 

Kehityskeskusteluiden toimivuutta on seurattu työtyytyväisyyskyselyssä. 

Kehityskeskusteluja koskevassa ohjeistuksessa on pyydetty kokoamaan tietoja 

kehittymistarpeista yhteisten osaamisen kehittämistarpeiden kartoittamiseksi.  

Syyttäjien erikoistumishanketta on viety eteenpäin määrittelemällä erikoissyyttäjien 

ja erikoistuvien syyttäjien toimenkuvat ottamalla tämä huomioon 

palkkausjärjestelmän kehittämisessä sekä suunnittelemalla 

erikoissyyttäjäjärjestelmän yhdenmukaista ohjausta. 

Työhyvinvointiin ja virkistystoimintaan käytettiin vuonna 2018 yhteensä noin 

385 000 euroa, mikä on noin 28 000 euroa (7,9 %) enemmän kuin vuonna 2017.  

Taulukko 3. Syyttäjälaitoksen henkilöstö vuosina 2016 – 2018 
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Henkilöstö 2016 

toteuma 

2017 

toteuma 

2018 

TA 

tavoite 

2018 

TUSO 

tavoite 

2018 

toteuma 

Kokonaismäärä (HTV) 524,9 531,2 534,0 523,0 550,5 

Syyttäjät 372,2 375,1 375,0 369,0 391,6 

joista paikallissyyttäjiä 354,0 357,0 357,0 351,0 374,9 

Asiantuntijat  11,3 14,1 
 

27,0 22,3 

Toimistohenkilökunta 134,8 134,2 
 

120,0 127,2 

Harjoittelijat 6,5 7,3 
 

7,0 8,9 

Työllisyystyöntekijät 0,0 0,5     0,5 

Sairauspoissaolot, 

työpäivää / HTV 

6,3 6,2 6,0 enintään 

7,0 

5,7 

Koulutuspäivää / HTV 4,2 3,7 
 

4,5 3,0 

Työtyytyväisyysindeksi 3,53 3,54 3,5 3,5 3,5 

Syyttäjänvirastojen 

henkilökunnan keski-

ikä 

46,1 45,6     45,2 

6.1 Tilinpäätösanalyysi 

Syyttäjälaitos on toiminut omana kirjanpitoyksikkönään 1.10.2016 lukien. Laitos 

toimi aiemmin osana oikeusministeriön kirjanpitoyksikköä. Vuosi 2018 oli 

toiminnallisesti toinen kokonainen vuosi itsenäisenä kirjanpitoyksikkönä, mikä 

mahdollistaa vertailukelpoisen tiedon tuottamisen vuoteen 2017 verrattuna. 

Vuoden 2017 tilinpäätöksessä vertailukelpoisuus kärsi, koska tietoja verrattiin 

vuoteen 2016, jolloin kirjanpitoyksikkömuutos astui voimaan. Vuoden 2018 

tilinpäätökseen on sisällytetty kootusti vertailua vuosien 2016–2018 välillä 

oikeusministeriön ja syyttäjälaitoksen tulosohjauksessa käytetyn seurantamallin 

mukaisesti (taulukko 4). 

Oikeusministeriön ja syyttäjälaitoksen vuosien 2018–2021 tulostavoiteasiakirjassa 

asetettiin seuraavat taloudelliset tavoitteet: 
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• Toiminnan strategisuus vahvistuu uudistuneen tulosohjausmallin myötä. 

• Toiminta ja talous ovat tasapainossa, ja ne on sovitettu yhteen strategisten 

linjausten pohjalta. 

• Taloudellinen liikkumavara (puskuri) mahdollistaa kehittämisen.  

1.1.1 Rahoituksen rakenne 

Syyttäjälaitoksen vuoden 2018 rahoitus koostui ”Syyttäjälaitoksen toimintamenot” -

momentista (25.30.01), joka pitää sisällään lisätalousarvion. Rahoituksen määrään 

sisällytetään myös vuodelta 2017 siirtynyt siirtomääräraha (4.17.25.30.01). 

Syyttäjälaitoksen kokonaismääräraha em. momenteilla oli vuonna 2018 yhteensä 

56,09 milj. euroa. 

Syyttäjälaitoksen keräämillä toiminnan tuotoilla (0,29 milj. euroa) katettiin 0,6 % 

toimintamenoihin kirjatuista toiminnan kuluista (47,03 milj. euroa) vuonna 2018. 

Toiminnan tuotot jakaantuvat seuraaviin luokkiin: vuokrat ja käyttökorvaukset (0,17 

milj. euroa) sekä muut toiminnan tuotot (0,12 milj. euroa). 

Syyttäjälaitokselle myönnettiin erillistä käyttöoikeutta valtiovarainministeriön, työ- 

ja elinkeinoministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalojen 

momenteille. Kirjaukset koskevat osaamisen kehittämistä, koulutuskorvauksia sekä 

palkkatuettua työtä. Näitä lukuja ei ole huomioitu rahoituksen rakenteessa eikä 

talousarvion toteumassa, koska varsinaista määrärahaa ei myönnetty – ainoastaan 

käyttöoikeutta. Edellä mainitut erät sisältyvät kuitenkin tuotto- ja kululaskelmaan. 

Syyttäjälaitos varautuu aineistopankkijärjestelmän (AIPA) käyttöönottoon 

varaamalla siirtyvän määrärahan osuutta siten, että vuosina 2019–2021 voidaan 

kattaa yhteensä noin 5,3 milj. euron laitoskohtaiset omarahoitusosuudet. 

Syyttäjälaitoksen omarahoitusosuuden prosentuaalinen määrä on 22 %. Vuonna 

2019 rahoitusosuuden arvioidaan olevan noin 2,05 milj. euroa. Vuonna 2020 osuus 



 

 

 

 

20 

on noin 2,07 milj. euroa ja vuonna 2021 vastaavasti noin 1,20 milj. euroa. Vuonna 

2018 syyttäjälaitoksen omarahoitusosuus oli noin 1 019 000 euroa, mikä vastaa 

noin 9,2 % vuonna 2018 käytetystä siirtomäärärahasta.  

1.1.2 Talousarvion toteutuminen 

Talousarvion toteumassa otetaan huomioon ainoastaan syyttäjälaitoksen 

toimintamenomomentille kirjatut kulut. Ilman talousarviokirjanpitotiliä tehdyt 

kirjaukset jätetään huomioimatta. Myös valtiovarainministeriön, työ- ja 

elinkeinoministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalojen 

momenteille tehdyt kirjaukset jätetään talousarvion toteumalaskennan 

ulkopuolelle. 

Syyttäjälaitoksen toimintamenomomentille 25.30.01 myönnettiin vuoden 2018 

talousarviossa 44,19 milj. euroa. Ensimmäisessä lisätalousarviossa määrää lisättiin 

0,85 milj. eurolla, jolloin syyttäjälaitoksella oli kyseistä määrärahaa 45,04 milj. 

euroa. Momentin siirtynyt erä vuodelta 2017 oli 11,04 milj. euroa, mikä asetti 

syyttäjälaitoksen käytettävissä olevan määrärahan 56,09 milj. euroon. Vuoden 2018 

tilinpäätöksessä momentin kokonaiskäyttö oli 46,75 milj. euroa ja vuodelle 2019 

siirtyvä erä 9,34 milj. euroa, mikä vastaa 20,7 % varainhoitovuoden 

talousarviomäärärahasta. Vuodelta 2017 siirtynyt siirtomääräraha 11,04 milj. euroa 

käytettiin täysimääräisesti. 

Taulukko 4. Syyttäjälaitoksen taloudelliset tunnusluvut vuosilta 2016–2018. 

Taulukossa on säilytetty tulosohjauksessa käytetty vertailumuoto. 
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Valtiontalouden tarkastusvirasto on vuoden 2018 keväällä pidetyssä kokouksessa 

arvioinut syyttäjälaitoksen siirtyvän määrärahan osuuden suureksi valtiokonsernin 

näkökulmasta. Siirtyvän erän määrä on pidetty tarkoituksella korkealla tasolla, jotta 

kasvaviin tietohallintomenoihin pystytään varautumaan asianmukaisesti. 

 Syyttäjälaitoksen 

taloudelliset tunnusluvut  

TP 2016 TP 2017 Toteuma 

2018 

Tulos-

sopimus 

tavoite 

2018 

Palkat 3 023 945 3 044 482 3 434 888 3 642 000 

Toimitilat 460 812 293 313 266 359 321 000 

Investoinnit 1 404 157 682 15 085 20 000 

Muut menot 449 218 574 315 271 668 410 000 

Nettoutettavat tulot -25 428 -18 903 -11 266 -10 000 

Valtakunnansyyttäjänvirasto 3 909 952 4 050 889 3 976 735 4 383 000 

Palkat 32 962 408 32 513 358 33 717 977 32 111 726 

Toimitilat 3 401 970 3 472 637 3 762 955 3 700 000 

Investoinnit 101 279 30 017 256 311 100 000 

Muut menot 2 101 429 2 261 429 1 915 333 1 800 000 

Nettoutettavat tulot -118 510 -115 489 -273 589 -150 000 

Syyttäjänvirastot 38 448 576 38 161 953 39 378 987 37 561 726 

Yhteensä 42 358 527 42 212 842 43 355 721 41 944 726 

Tietohallintomenot 1 343 996 1 972 482 2 976 947 3 563 000 

Valtion talous- ja 

henkilöstöhallinnon 

palvelukeskus 

294 346 454 497 416 445 600 000 

Kaikki yhteensä 43 996 869 44 639 821 46 607 665 46 107 726 

Muut TA-tilit/ei TAKP -

kirjausta 

-35 214 -120 966 -141 447   

25.30.01 käyttö yhteensä 44 032 083 44 760 787 46 749 112   
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Tietohallintomenojen kasvuun vaikuttaa erityisesti AIPA-hanke. Syyttäjälaitoksen 

Oikeusrekisterikeskukselta tilattavien palvelujen määrä kasvaa vuoteen 2021 

mennessä noin 3,53 milj. euroon. Vuoden 2019 tasoon nähden kasvu on noin 0,27 

milj. euroa (8,3 %). Lisäksi Syyttäjälaitoksen maksettavaksi tulevat vuosikohtaiset 

AIPA:n omarahoitusosuudet.  

Syyttäjälaitoksella oli vuonna 2018 käytettävissään yhteensä noin 0,28 milj. euroa 

(1 %) enemmän verrattuna vuoteen 2017. Määrärahan kasvu yhteensä vuoteen 

2016 verrattuna oli puolestaan noin 1,0 milj. euroa (2 %).  

1.1.3 Tuotto- ja kululaskelma 

Tuotto- ja kululaskelmassa huomioidaan kaikki tilikauden 2018 toiminnan tuotot ja 

kulut. Summat pitävät sisällään ilman talousarviokirjanpitotiliä tehdyt kirjaukset 

sekä kirjaukset, jotka on tehty käyttäen jonkin toisen hallinnonalan momenttia. 

Vuonna 2018 tällaisia kuluja kirjattiin valtiovarainministeriön momentille 28.60.12 

(osaamisen kehittäminen, arviomääräraha), työ- ja elinkeinoministeriön momentille 

32.30.51.07 (palkkatuettu työ, valtionhallinto KPY) sekä sosiaali- ja 

terveysministeriön momentille 33.20.52.01 (palkkatuettu työ, valtionhallinto). 

Toiminnan tuotot 

Syyttäjälaitoksen toiminnan tuottojen kertymä vuonna 2018 oli yhteensä 0,29 milj. 

euroa, josta pääosa muodostuu edelleen vuokrattujen toimitilojen tuotoista, 

virkamatkakustannusten palautuksista ja yliopistojen maksamista 

korkeakouluharjoittelijoiden palkoista. Vuoteen 2017 verrattuna tuottojen summa 

laski noin 17 000 euroa (5,8 %). Eniten laskua oli valtion virastoilta ja laitoksilta 

sekä EU:lta saatavissa yhteistoiminnan kustannusten korvauksissa.  

Toiminnan kulut 
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Toiminnan kulujen yhteissumma vuonna 2018 oli laitostasolla 47,17 milj. euroa. 

Syyttäjälaitoksen suurimmat kuluerät olivat henkilöstökulut 37,22 milj. euroa (78,9 

% kaikista kuluista), vuokrat 3,72 milj. euroa (7,9 % kaikista kuluista) ja palvelujen 

ostot 3,73 milj. euroa (7,9 % kaikista kuluista). Vuonna 2018 maksettiin myös 

ensimmäinen AIPA:n omarahoitusosuus 1,02 milj. euroa, jonka suhteellinen osuus 

kaikista kuluista oli 2,2 %. 

Syyttäjälaitoksen kulut nousivat 2,31 milj. euroa (5,1 %) verrattuna vuoteen 2017. 

Euromääräisesti suurin kasvu kohdistui laitoksen henkilöstökuluihin, jotka nousivat 

1,66 milj. euroa (4,7 %). Määrärahojen käyttöön vaikuttavat keskeisesti 

syyttäjälaitokseen saapuvien asioiden määrä ja laatu. Vireille tulleiden asioiden 

ratkaiseminen edellyttää henkilöstövoimavaroja, mikä selittää henkilöstökulujen 

suuren osuuden. Syyttäjälaitos käytti vuonna 2018 noin 551 henkilötyövuotta 

vastaavan luvun ollessa 531 vuonna 2017. Kasvu oli 20 henkilötyövuotta (3,8 %). 

Syyttäjien osuus kasvusta oli 17 henkilötyövuotta, mikä selittää käytännössä koko 

kasvun. Vuonna 2018 syyttäjälaitokselle syyteharkintaan saapuneiden asioiden 

määrä oli 91 059 kpl kun vastaava luku vuonna 2017 oli 82 793 kpl. Kasvua vuoteen 

2017 verrattuna oli  8 266 kpl (9,1 %).  Syyttäjät ratkaisivat liki saman verran asioita 

kuin niitä saapui, mutta työn suorittamiseen käytettiin enemmän henkilötyövuosia 

kuin mitä tavoitteissa oli sovittu. Työmäärään vaikuttivat myös vaativien asioiden 

käsittely, joiden osuus kasvoi vuoteen 2017 nähden 114:lla (2,5 %). Vaikka kasvu 

on maltillinen, kohdentuu vaativien asioiden käsittelyyn merkittävä osuus syyttäjien 

henkilötyövuosien kokonaismäärästä. 

Sisäisten kulujen osuus kasvoi 1,02 milj. eurolla verrattuna vuoteen 2017. 

Ensimmäinen AIPA:n omarahoitusosuus maksettiin vuonna 2018, jonka suuruus oli 

1,02 milj. euroa. Vuonna 2017 ei maksettu vastaavanlaisia kuluja, minkä vuoksi 

kulujen nousu näyttäytyy tuotto- ja kululaskelmassa erityisen suurena. 
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Maksetut vuokrat kasvoivat vuoteen 2017 nähden 0,04 milj. eurolla (1,1 %). Nousu 

oli suurinta toimitilojen vuokrakustannuksissa johtuen uusiin toimitiloihin 

siirtymisistä. 

Palvelujen ostojen yhteenlasketut kulut pienenivät vuoteet 2017 verrattuna 0,20 

milj. euroa (5,1 %). Syyttäjälaitoksen palveluostot muodostuvat suurimmilta osin 

tietoliikenne- ja ICT -palvelujen ostoista 2,14 milj. euroa (57,2 % kaikista palvelujen 

ostoista), Palkeiden palvelumaksuista 0,42 milj. euroa (11,2 % kaikista palvelujen 

ostoista) sekä työterveyspalveluista 0,29 milj. euroa (7,7 % kaikista palvelujen 

ostoista).  

Palveluostojen kulujen lasku verrattuna vuoteen 2017 selittyy vuosikohtaisella 

vaihtelulla. Käännös- ja tulkkauspalvelujen sekä ravitsemuspalvelujen tarve oli 

aiempaa pienempi. Työterveyshuollon kustannusten palautusten taso kasvoi 

vuoteen 2017 verrattuna. Lisäksi valtion talous- ja henkilöstöhallinnon 

palvelukeskukselta (Palkeet) ostettavien palvelujen kulut pienenivat vuonna 2018 

johtuen pääosin Kiekun, M2:n sekö Rondon tuki- ja ylläpitopalvelujen aiheuttamien 

kulujen laskusta. Syyttäjälaitoksen kirjanpitoyksikkömuutos vuonna 2016 aiheutti 

haasteita, joiden vaikutukset peilautuivat vuoteen 2017. Laskutusosoitteen ja Y-

tunnuksen muuttuessa laskujen ohjautumisessa Rondoon oli ongelmia. Lisäksi 

paikalliset syyttäjänvirastot saivat edelleen paperisia laskuja, joita pyydettiin 

lisäämään Rondoon palvelupyynnöillä. Edellä mainittujen haasteiden vaikutukset 

olivat vuonna 2018 vähentyneet merkittävästi, mikä osaltaan vaikutti Palkeilta 

tilattavien palvelujen kulujen vähenemiseen. 

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen määrä oli vuonna 2018 yhteensä 0,66 

milj. euroa laskien edellisestä vuodesta noin 0,20 milj. euroa (23,4 %). Vuonna 2017 

toimistokalusteiden hankintamäärät olivat suuremmat kuin vuonna 2018. Erityisesti 
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Lahden ja Valtakunnansyyttäjänviraston uusien toimipisteiden kalustaminen aiheutti 

sellaisia kuluja, joita ei vuonna 2018 ollut.   

Muiden kulujen osuus ei ole merkittävästi muuttunut vuosien 2017 ja 2018 välillä. 

Kyseinen tiliryhmä koostuu lähes yksinomaan virkamatkustamiseen liittyvistä 

palveluista ja korvauksista. Vuonna 2018 muiden kulujen osuus oli 0,75 milj. euroa, 

mikä vastaa 1,6 % kaikista syyttäjälaitoksen toiminnan kuluista. 

Käyttöomaisuuden poistot olivat vuonna 2018 noin 0,02 milj. euroa. Määrä vastaa 

noin 21,0 % Syyttäjälaitoksen käyttöomaisuuden määrästä. Vuonna 2017 poistojen 

määrä oli noin 0,01 milj. euroa. Poistojen kasvu tilikausien välillä ei ole merkittävä ja 

selittyy uusilla taseeseen aktivoinneilla. 

Satunnaisten tuottojen ja kulujen osuus Syyttäjälaitoksessa on marginaalinen. 

Satunnaisten tuottojen määrä vuonna 2018 oli noin 7 000 euroa. Vastaavanlaisia 

tuottoja ei ollut vuonna 2017. Syyttäjälaitos ei maksanut satunnaisia kuluja vuonna 

2018, mutta vuonna 2017 ko. kuluja oli noin 2 000 euroa. Satunnaiset tuotot ja 

kulut koostuvat vahingonkorvauksiin liittyvistä eristä.  

1.1.4 Tase  

Syyttäjälaitoksen taseen loppusumma 31.12.2018 oli 0,27 milj. euroa, josta 

käyttöomaisuuden osuus oli 0,07 milj. euroa (27,1 %) ja vaihto- ja 

rahoitusomaisuuden osuus 0,19 milj. euroa (72,9 %).  

Vuonna 2017 taseen loppusumma oli 0,18 milj. euroa. Vuonna 2018 

Syyttäjälaitoksen taseen loppusumma kasvoi 0,09 milj. euroa (52,5 %) edelliseen 

vuoteen nähden. Kasvun syynä oli erityisesti myyntisaamisten tason nousu. 
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Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset 

Vuonna 2018 syyttäjälaitoksen käyttöomaisuuden summa oli 0,07 milj. euroa. 

Vuonna 2017 käyttöomaisuuden loppusumma oli 0,08 milj. euroa. Laskua vuoteen 

2017 verrattuna oli 0,01 milj. euroa (12,3 %). Käyttöomaisuus koostuu pääosin 

audiovisuaalisista laitteista 0,05 milj. euroa sekä taide-esineistä 0,02 milj. euroa. 

Käyttöomaisuuden tasearvon väheneminen johtuu AV-laitteiden 

poistosuunnitelman mukaisista poistokirjauksista. 

Vaihto- ja rahoitusomaisuus 

Syyttäjälaitoksen vaihto- ja rahoitusomaisuuden määrä vuonna 2018 oli 0,19 milj. 

euroa. Määrä on kasvanut vuoteen 2017 nähden 0,10 milj. eurolla (110,4 %), jolloin 

summa oli 0,09 milj. euroa. Merkittävin kasvuun vaikuttanut tekijä on 

myyntisaamisten määrän nousu 0,08 milj. eurolla (317,8 %). Senaatti -kiinteistöjen 

edelleen vuokrattujen toimitilojen vuokrasaatavien laskutuksessa oli viivettä 

vuodenvaihteen aikana.  

Lyhytaikaiset saamiset ovat puolestaan kasvaneet 0,04 milj. eurolla (64,9 %). 

Kasvun selittää Helsingin syyttäjänviraston toimitilojen tammikuun 2019 

vuokralaskun kirjautuminen joulukuulle 2018, mikä edellytti oikaisukirjausta. 

Vieras pääoma 

Syyttäjälaitoksen vieraan pääoman loppusumma oli vuonna 2018 yhteensä 11,02 

milj. euroa. Kasvua vuoteen 2017 nähden oli 1,09 milj. euroa (10,9 %). Vieras 

pääoma koostuu lyhytaikaisesta vieraasta pääomasta jakautuen 74,8 % 

siirtovelkoihin, 11,8 % ostovelkoihin, 6,7 % kirjanpitoyksikön välisiin tilityksiin ja 6,7 

% edelleen tilitettäviin eriin. 
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Siirtovelkojen määrä on kasvanut vuoteen 2017 nähden 1,02 milj. eurolla (14,1 %). 

Syynä on AIPA-omarahoitusvastuuosuuden kirjaukseen liittyvä epäselvyys, jossa 

lasku kirjattiin epähuomiossa vuoden 2019 kirjanpitoon. Lomapalkkavelan osuus 

kaikista siirtoveloista oli 7,22 milj. euroa (87,6 %). Ostovelkojen 0,05 milj. euron 

(4,0 %) kasvu selittyy normaalilla vuosikohtaisella vaihtelulla. 

7.1 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma 

Syyttäjälaitoksen johto vastaa siitä, että laitoksessa toteutetaan sen talouden ja 

toiminnan laajuuteen ja sisältöön sekä niihin liittyviin riskeihin nähden 

asianmukaiset sisäisen valvonnan menettelyt. 

Syyttäjälaitos on kohdentanut sisäisen valvonnan toimenpiteitä toiminnan 

näkökulmasta oleellisimpiin asiakokonaisuuksiin, joita vuoden 2018 aikana olivat 

työajan ja -panoksen kohdentaminen, maksuaikakorttien hallinnointi, BOXI -

raporttien tuottaman tiedon oikeellisuus ja hyödynnettävyys toiminnan 

suunnittelussa sekä hankintatoiminnan käytännön järjestelyt. 

8.1 Arviointien tulokset 
 

1.1.5 Työajan ja työpanoksen kohdentaminen 

Työajan kohdentaminen on haasteellista, koska suurimpaan osaan syyttäjälaitoksen 

työntekijöistä ei sovelleta työaikalainsäädäntöä. Työajan kohdentamista on tuettu ja 

kohdentamisen tärkeyttä on korostettu, mutta tiedot eivät ole riittävän kattavia ja 

luotettavia, jotta niitä voitaisiin hyödyntää syyttäjälaitoksen toiminnan ja resurssien 

suunnittelussa. 

1.1.6 Maksuaikakortit 

Syyttäjälaitoksella oli vuoden 2018 lopussa käytössä yhteensä 471 

maksuaikakorttia. Korteista henkilökohtaisia maksuaikakortteja oli 434 kpl (92 %) ja 
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hankintakortteja 37 kpl (8 %). Valvontaa on kohdennettu allekirjoitettuihin 

käyttösitoumuslomakkeisiin, korttimaksujen asianmukaisuuteen, euromääräisiin 

käyttörajoihin sekä mahdollisiin väärinkäytöksiin. Maksuaikakorttien hallinnointi ja 

käyttö on toteutunut syyttäjälaitoksessa asianmukaisesti eikä väärinkäytöksiä ole 

havaittu. 

1.1.7 BOXI -raportointi 

Syyttäjän rikosasioiden toteumatiedot noudetaan oikeushallinnon yhteisestä 

tilastoraportointijärjestelmästä (ns. BOXI). Tiedot tähän järjestelmään saadaan 

sähköisen integraation välityksellä Syyttäjän Sakari -asianhallintajärjestelmästä. 

Järjestelmästä saadaan käsiteltyjen asioiden lukumäärätiedot luotettavalla tasolla. 

Virheiden korjaamiseksi tai muista vastaavista syistä Sakari-järjestelmään tehdään 

ajoittain jälkikirjauksia, minkä vuoksi tiedot saattavat muuttua ajan kuluessa. 

Muutokset ovat kuitenkin suhteellisesti vähäisiä asioiden kokonaismäärään 

verrattuna. Järjestelmä tuottaa tietoa myös esimerkiksi istuntopäivistä, mutta näihin 

tietoihin ei voi luottaa Sakariin kirjattavien tietojen ja käytännön toiminnan 

eroavaisuuksien vuoksi. 

1.1.8 Hankintatoimen tarkastus 

Syyttäjälaitos on suorittanut kirjanpitoyksikkötason hankintatoimen sisäisen 

valvonnan tarkastuksen osana vuoden 2018 tilinpäätöstä. Tarkastus on toteutettu 

talousarvioasetuksen määrittämien reunaehtojen puitteissa. Huomiota on kiinnitetty 

toiminnan laillisuuteen ja tuloksellisuuteen sekä hankintatoiminnan kannalta 

oikeiden ja riittävien tietojen saamiseen prosessin aikana. Tarkastuksessa ei 

havaittu hankintalain vastaista toimintaa, hankintavaltuuksien ylityksiä eikä 

sidonnaisuuksien osalta havaittu seikkoja, jotka olisivat omiaan vaarantamaan 

työtehtävien asianmukaisen hoitamisen.  
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Vuoden 2017 tarkastuksen perusteella suositeltiin, että Syyttäjälaitoksen 

keskusvirasto ohjaa ja valvoo entistä paremmin puitesopimusten hyödyntämistä ja 

että keskusvirasto ohjeistaa dokumentointivelvoitteet pienhankinnoissa ja arvoltaan 

vähäisissä hankinnoissa. Lisäksi suositeltiin hankintatoimen käytäntöjen 

yhdenmukaistamista niin, että hankintavaltuudet olisivat määriteltynä samalla 

tavalla kaikissa syyttäjälaitoksen virastoissa. Esiin nostettiin myös kattavan 

hankinta- ja sopimusrekisterin laatiminen Syyttäjälaitoksen käyttöön sekä 

hankintasuunnitelmien nykyistä parempi hyödyntäminen osana toiminnan ja 

resurssien suunnittelua ja seurantaa sekä syyttäjälaitoksen henkilöstöetuuksia 

koskevien periaatteiden ja toimintatapojen linjaaminen. Edellä mainittuja 

suosituksien jalkauttamista tullaan jatkamaan vuonna 2019. 

Menoon sitoutuminen ennen menon hyväksyntää toteutuu syyttäjänvirastoissa 

vaihtelevasti. Menon hyväksyjänä toimiva henkilö näkee laskun ajoittain ensi kertaa 

vasta silloin, kun toimittaja on jo laskuttanut organisaatiota. Menojen käsittelyn 

prosessissa tilattujen tavaroiden ja palvelujen vastaanotto on kriittistä. Mikäli tieto 

tavaran tai palvelun vastaanotosta ei saavuta syyttäjälaitoksen 

taloushallintohenkilöstöä, ei laskuja saada ajallaan maksuun. Syyttäjänvirastoissa 

toimivien hankintojen vastuuhenkilöiden tulee toimittaa vastaanoton kannalta 

oleelliset dokumentit (esim. lähete tai rahtikirja / vast.) välittömästi 

taloushallintohenkilöstölle. Puite- ja vuosisopimusten hyödyntäminen on ajoittain 

puutteellista. Hankinnoista vastaavat tahot saattavat epähuomiossa tilata tavaroita 

ja palveluja parhaaksi katsomiltaan toimittajilta vaikka käytössä olisi ollut valtion 

yhteishankintayksikkö Hansel Oy:n sopimus. 

Hankintasuunnitelmilla on lähtökohtaisesti mittava vaikutus organisaation 

toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Hankintasuunnitelmien laatu ja 

hyödyntäminen talousarviovuosien aikana on ollut vaihtelevaa virastokohtaisesti, 
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mikä osaltaan asettaa haasteita hankintojen toteuman sekä määrärahojen toteuman 

seurantaan. 

Syyttäjälaitos uudistaa toimintaansa. Organisaatiouudistushanke on ollut 

meneillään koko tilinpäätösvuoden 2018. Uuden syyttäjälaitoksesta annetun lain 

tultua voimaan Syyttäjälaitos aloittaa toimintansa yhtenä valtakunnallisena 

virastona 1.10.2019. Organisaatiouudistusta silmällä pitäen on aloitettu myös 

syyttäjälaitoksen hankintatoimen kehittäminen ja uudelleen organisointi. 

Hankintatoimen kehittämisessä ja hankintaohjeistuksen päivittämisessä 

huomioidaan HANKO-hankkeen loppuraportissa esitetyt virastoja koskevat 

toimenpide-ehdotukset sekä hankintatoimen sisäisen tarkastuksen perusteella 

annetut muut suositukset.    

Syyttäjälaitoksen keskusvirastona toimiva Valtakunnansyyttäjänvirasto tulee 

edelleen painottamaan hankintojen suunnitelmallista toteuttamista ja menoon 

sitoutumista. Ohjausta ja valvontaa tullaan lisäksi kohdentamaan puitesopimusten 

hyödyntämiseen ja hankinnasta maksuun prosessin dokumentointivelvoitteen 

täyttymiseen. Myös hankintapäätösoikeuksien yhdenmukaisuuteen tullaan 

kiinnittämään huomiota. Lähtökohta on, että hankinnasta tekee päätöksen se 

henkilö, jolla on hankinnan arvon perusteella siihen hankintapäätösoikeus. Lisäksi 

syyttäjälaitoksen henkilöstöetuuksia koskevat periaatteet ja toimintatavat 

yhdenmukaistetaan. 

Hankinnasta maksuun -prosessin toimivuuteen tullaan vuonna 2019 kiinnittämään 

erityistä huomiota Handi-järjestelmän käyttöönoton myötä. Järjestelmä otetaan 

käyttöön 1.10.2019 ja se mahdollistaa hankintaprosessin seuraamisen aina 

hankintaehdotuksesta tilauksen vastaanottoon. Kun Tilha-järjestelmä poistuu 

käytöstä vuoden 2018 lopussa, syyttäjälaitoksella ei ole järjestelmää, jolla tehdä 

sähköisiä ostotilauksia. Tämä aiheuttaa toistaiseksi haasteita hankintaprosessin ja 
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menojen käsittelyn näkökulmasta. Syyttäjälaitoksen hankintatoiminnan tehokkuus 

tulee parantumaan merkittävästi Handi-järjestelmän käyttöönoton myötä. 

1.1.9 Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä 

 Syyttäjälaitoksessa ei havaittu väärinkäytöksiä tilikaudella 2018 

Tilinpäätösvuoden aikana tehdyt takaisinperinnät  

Syyttäjälaitos teki virkamiesten palkanmaksuun liittyviä takaisinperintäpäätöksiä 14 

kappaletta tilikauden 2018 aikana. Näillä päätöksillä laskutettiin 13 henkilöä. 

Laskujen yhteissumma oli  38 598 euroa. Kaikki takaisinperinnät päättyivät 

onnistuneeseen lopputulokseen. 

2 Talousarvion toteumalaskelma 

 

Taulukko seuraavalla sivulla. Taulukko ja muut sitä seuraavat liitteet eivät ole 
saavutettavia. Taulukoiden keskeinen sisältö on esitetty   muualla asiakirjassa. 
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Syyttäjälaitos (152)                     
                        

Talousarvion toteutumalaskelma                      
                        
Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 

2017 
Talousarvio 

2018 
(TA + LTA:t) 

Tilinpäätös 
2018 

Vertailu 
Tilinpäätös - 
Talousarvio 

Toteutuma 
% 

          
11. Verot ja veroluonteiset tulot 29 139,62 30 206 30 205,77 0,00 100 %           
11.04.01 Arvonlisävero 29 139,62 30 206 30 205,77 0,00 100 %           

12. Sekalaiset tulot 5,00 5 424 5 424,42 0,00 100 %           

12.25.99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 5,00 5 424 5 424,42 0,00 100 %           

Tuloarviotilit yhteensä 29 144,62 35 630 35 630,19 0,00 100 %           
Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja 
määrärahalaji 

Tilinpäätös 
2017 

Talousarvio 
2018 

(TA + LTA:t) 

Talousarvion 2018 
määrärahojen 

Tilinpäätös 
2018 

Vertailu 
Talousarvio 

- 
Tilinpäätös 

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät  tiedot 

käyttö 
vuonna 2017 

siirto 
seuraavalle 

vuodelle 

Edellisiltä 
vuosilta 

siirtyneet 

Käytettävissä 
vuonna 2018 

Käyttö 
vuonna 2018 

(pl. peruutukset) 

Siirretty 
seuraavalle 

vuodelle 

25. Oikeusministeriön hallinnonala 46 068 191,15 46 285 675 36 949 924,47 9 335 750,06 46 285 674,53 0,00 11 042 862,33 56 084 862,33 46 749 112,27 9 335 750,06 
25.01.20. Erityismenot (arviomääräraha) 0,00 3 150 3 150,00   3 150,00 0,00         
  25.01.20.3. Muut erityismenot KPY 0,00 3 150 3 150,00   3 150,00 0,00         
25.01.29. Oikeusministeriön hallinnonalan 
arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 1 320 191,15 1 240 525 1 240 524,53   1 240 524,53 0,00         
25.30.01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot 
(nettob)(siirtomääräraha 2 v) 44 748 000,00 45 042 000 35 706 249,94 9 335 750,06 45 042 000,00 0,00 11 042 862,33 56 084 862,33 46 749 112,27 9 335 750,06 
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 54 046,00 57 094 57 094,00   57 094,00 0,00         
28.60.12. Osaamisen kehittäminen (arviomääräraha) 54 046,00 57 094 57 094,00   57 094,00 0,00         
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 11 128,11 10 509 10 508,58 0,00 10 508,58 0,00 0,00 10 508,58 10 508,58 0,00 
32.30.51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut 
(siirtomäärärahat 2v) 11 128,11 10 509 10 508,58 0,00 10 508,58 0,00 0,00 10 508,58 10 508,58 0,00 
  32.30.51.07. Palkkatuettu työ, valtionhallinto KPY 11 128,11 10 509 10 508,58 0,00 10 508,58 0,00 0,00 10 508,58 10 508,58 0,00 
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 4 244,33 3 966 3 966,06   3 966,06 0,00         
33.20.50. Valtionosuus ansiopäivärahasta  
(arviomääräraha)   3 966 3 966,06   3 966,06           
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  33.20.50.01. Palkkatuettu työ, valtionhallinto   3 966 3966,06   3966,06 0         
33.20.52. Valtionosuus työmarkkinatuesta (nettob) 
(arviomääräraha) 4 244,33 0 0,00   0,00 0,00         
  33.20.52.01. Palkkatuettu työ, valtionhallinto 4 244,33                   

Määrärahatilit yhteensä 46 137 609,59 46 357 243 37 021 493,11 9 335 750,06 46 357 243,17 0,00 11 042 862,33 56 095 370,91 46 759 620,85 9 335 750,06 
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Syyttäjälaitos (152) 
      

        

Talousarvion toteutumalaskelman tiedot valtuuksista ja niiden käytöstä momentin tarkkuudella         

Syyttäjälaitoksella ei esitettävää 
      

       

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Tuotto- ja kululaskelma 

Taulukko seuraavalla sivulla, taulukko ei ole saavutettava.  
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Syyttäjälaitos (152)      
        
TUOTTO- JA KULULASKELMA 

 

  
 

 
 

  
  

 
     

1.1.2018 - 31.12.2018 
 

1.1.2017 - 31.12.2017 

        
TOIMINNAN TUOTOT      
 Maksullisen toiminnan tuotot 86,40   82,30  
 Vuorat ja käyttökorvaukset 165 976,36   168 007,35  
 Muut toiminnan tuotot 118 879,08 284 941,84  134 304,84 302 394,49 

        
TOIMINNAN KULUT      
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat      
  Ostot tilikauden aikana  661 304,73   862 936,92  
 Henkilöstökulut 37 218 818,28   35 557 840,36  
 Vuokrat 3 718 172,92   3 678 506,77  
 Palvelujen ostot 3 734 731,72   3 937 010,75  
 Muut kulut 746 745,47   764 007,19  
 Poistot 15 250,29   11 262,06  
 Sisäiset kulut 1 075 743,94 -47 170 767,35  54 046,00 -44 865 610,05 

        
JÄÄMÄ I  -46 885 825,51   -44 563 215,56 

        
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT      
 Rahoitustuotot  222,17   5,00  
 Rahoituskulut -1 144,18 -922,01  -847,49 -842,49 

        
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT      
 Satunnaiset tuotot  6 677,55   0,00  
 Satunnaiset kulut 0,00 6 677,55  -2 475,00 -2 475,00 

        
JÄÄMÄ II  -46 880 069,97   -44 566 533,05 

        
JÄÄMÄ III  -46 880 069,97   -44 566 533,05 

        
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA 
MAKSUISTA      
 Perityt arvonlisäverot 30 205,77   29 139,62  
 Suoritetut arvonlisäverot  -1 240 524,53 -1 210 318,76  -1 320 191,15 -1 291 051,53 

        
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ  -48 090 388,73   -45 857 584,58 
         



 

 

 

 

36 

 

Syyttäjälaitos (152)      
         
TASE 

 

 
  

 
 

 
   

31.12.2018 
 

31.12.2017 

         
VASTAAVAA      
         
 AINEELLISET HYÖDYKKEET      
  Koneet ja laitteet 52 688,37   62 449,80  
  Kalusteet 671,10   1 094,96  
  Muut aineelliset hyödykkeet 19 201,89 72 561,36  19 201,89 82 746,65 

         

 
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET 
SIJOITUKSET YHTEENSÄ  72 561,36   82 746,65 

         
 VAIHTO-OMAISUUS      
         
 LYHYTAIKAISET SAAMISET      
  Myyntisaamiset 100 368,94   24 024,61  
  Siirtosaamiset 0,00   10 352,02  
  Muut lyhytaikaiset saamiset 92 284,66   55 963,77  
  Ennakkomaksut 2 300,00 194 953,60  2 300,00 92 640,40 

         
 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ  194 953,60   92 640,40 

         
VASTAAVAA YHTEENSÄ  267 514,96   175 387,05 

 

 

 

 

 

 

 

4 Tase 

Taulukko seuraaavalla sivulla, taulukko ei ole saavutettava.  
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Syyttäjälaitos (152)      
 

 
  

 
  

 
 

TASE 
 

     
 

   
31.12.2018 

 
31.12.2017 

VASTATTAVAA      
         
 OMA PÄÄOMA      
         
 VALTION PÄÄOMA      
  Valtion pääoma 1.1.1998 0,00   0,00  
  Edellisten tilikausien pääoman muutos -9 758 358,80   -9 538 388,82  
  Pääoman siirrot 47 096 349,47   45 637 614,60  
  Tilikauden tuotto-/kulujäämä -48 090 388,73 -10 752 398,06  -45 857 584,58 -9 758 358,80 

         
 VIERAS PÄÄOMA      
         
 LYHYTAIKAINEN      
  Ostovelat 1 303 340,69   1 253 191,57  
  Kirjanpitoyksiköiden väliset tilitykset 736 876,35   744 561,56  
  Edelleen tilitettävät erät 741 034,75   715 114,39  
  Siirtovelat 8 238 661,23 11 019 913,02  7 220 878,33 9 933 745,85 

         
 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ  11 019 913,02   9 933 745,85 

         
VASTATTAVAA YHTEENSÄ  267 514,96   175 387,05 
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5 Liitetiedot 

Liitetiedostot eivät ole saavutettavia.  

 
 
Syyttäjälaitos (152)      
        
TILINPÄÄTÖKSEN LIITE 1: SELVITYS TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEISTA JA VERTAILTAVUUDESTA 

        
1) Budjetointia koskevat muutokset ja muutosten tärkeimmät vaikutukset talousarvion toteutumalaskelmaan, tuotto- ja 
kululaskelmaan sekä taseeseen sekä niiden 
vertailtavuuteen    
        
Syyttäjälaitokselle myönnettiin vuoden 2018 talousarviossa nettomäärärahaa momentille 25.30.01 yhteensä 44 192 000 euroa. 
Talousarviota täydennettiin lisätalousarviolla, jolla määrärahaa kasvatettiin em. momentille yhteensä 850 000 eurolla. 
Vuoden 2018 määrärahataso momentilla 25.30.01 oli siten yhteensä 45 042 000 euroa. Vuodelta 2017 siirtyneen siirtomäärärahan 
osuus momentilla 4.17.25.30.01 oli 11 042 862, mikä kasvatti vuonna 2018 käytettävissä olevan kokonaismääräahatason  
56 084 862 euroon.      
        
Valtion virka- ja työehtosopimuksessa sopimuskaudelle 2018 - 2020 (9.3.2018) on sopimuksen 6 §:ssä kirjattu, että virkamiehelle ja 
työntekijälle, jonka palvelussuhde on alkanut viimeistään 3.9.2018 ja palvelussuhde on keskeytymättä jatkunut 18.11.2018 saakka, 
maksetaan tammikuun 2019 palkanmaksun yhteydessä erillinen kertaerä. Kertaerä on suuruudeltaan 9,2 %:a yleisen virka- ja 
työehtosopimuksen 7 §:n mukaisesta 
kuukausipalkkauksesta.    
        
Kertaerää ei ole jaksotettu tilikaudelle 2018, vaan se kirjataan kokonaisuudessaan tilikauden 2019 menoksi. 

        
        
2) selvitys edellistä vuotta koskevista tiedoista, jos ne eivät ole vertailukelpoisia tilinpäätösvuoden tietojen kanssa; 

        
Syyttäjälaitoksen lomapalkkavelan muutoskirjaus ei ole vertailukelpoinen tulosyksikkötasolla vuosien 2017 - 2018 välillä. 
Vuoden 2018 tilinpäätöksessä havaittiin vuonna 2017 tehty kirjausvirhe, mikä aiheuttaa merkittävän vertailukelpoisuuden heikentymisen 
tulosyksikkötasolla vuosien 2017 ja 2018 osalta. Virhekirjaus oikaistiin vuoden 2018 tilinpäätöksessä. Virhekirjauksella ja sen oikaisulla 
ei ole vertailukelpoisuutta heikentävää vaikutusta, kun tietoja vertaillaan laitostasolla.  
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Syyttäjälaitos (152) 
 

            
          

Tilinpäätöksen liite 2: Nettoutetut tulot ja menot          
            
Momentin numero ja nimi 

  

Tilinpäätös 
2017 

Talousarvio 
2018 

(TA + LTA:t) 

Talousarvion 2018 määrärahojen Tilinpäätös 
2018 

Vertailu 
Talousarvio 

- 
Tilinpäätös 

Siirtomäärärahoja koskevat 
täydentävät  tiedot 

    

        

käyttö 
vuonna 2018 

siirto 
seuraavalle 

vuodelle 

    Edellisiltä 
vuosilta 

siirtyneet 

Käytettävissä 
vuonna 2018 

Käyttö 
vuonna 2018 

(pl. 
peruutukset) 

Siirretty 
seuraavalle 

vuodelle 

            
Momentti            
25.30.01. Bruttomenot 45 050 394,49 45 082 000 35 992 667,08  45 328 417,14    47 035 529,41  

Syyttäjälaitoksen 
toimintamenot (nettob) 
(siirtomääräraha 2v) 

Bruttotulot 302 394,49 40 000 286 417,14  286 417,14    286 417,14  

 
Nettomenot 44 748 000,00 45 042 000 35 706 249,94 9 335 750,06 45 042 000,00 0,00 11 042 

862,33 56 084 862,33 46 749 112,27 9 335 750,06 
            

33.20.52 Bruttomenot 4 244,33 0 0,00  0,00      

Valtionosuus 
työmarkkinatuesta 
(nettob) (arviomääräraha) Bruttotulot 

0,00 0 0,00  0,00      

 Nettomenot 4 244,33 0 0,00  0,00      



 

 

 

 

40 

Syyttäjälaitos (152) 
 

    

Tilinpäätöksen liite 3: Arviomäärärahojen ylitykset     

Syyttäjälaitoksella ei esitettävää      
    

Tilinpäätöksen liite 4: Peruutetut siirretyt määrärahat     
 

Syyttäjälaitoksella ei esitettävää  
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Syyttäjälaitos (152)    

  
Tilinpäätöksen liite 5: Henkilöstökulujen erittely  
   
  2018 2017 
      
Henkilöstökulut 31 854 853,25 30 499 467,78 
    Palkat ja palkkiot 31 811 235,96 30 589 575,62 
    Tulosperusteiset erät 0,00 0,00 
    Lomapalkkavelan muutos 43 617,29 -90 107,84 

   
Henkilösivukulut 5 363 965,03 5 058 372,58 
     Eläkekulut 4 981 805,06 4 765 943,19 
     Muut henkilösivukulut 382 159,97 292 429,39 
Yhteensä 37 218 818,28 35 557 840,36 

   
Johdon palkat ja palkkiot, josta 1 346 107,14 1 236 871,93 
     - tulosperusteiset erät 0,00 0,00 
Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet 340,00 440,00 
     Johto 340,00 440,00 
    Muu henkilöstö 0,00 0,00 
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Syyttäjälaitos (152) 

     
       
Tilinpäätöksen liite 6: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset   

       
  
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu kirjanpitoyksikössä yhdenmukaisin periaattein käyttö-   
omaisuushyödykkeiden taloudellisen pitoajan mukaisina tasapoistoina 
alkuperäisestä      
hankintamenosta. Varainhoitovuoden aikana ei ole tehty muutoksia poistosuunnitelmaan.   
       
Suunnitelmanmukaiset poistoajat ovat:      
       
Omaisuusryhmä KOM -

luokka 
Poisto- 
menetelmä 

Poistoaika 
vuotta 

Vuotuinen 
poisto % 

Jäännösarvo 

    eur 

Aineettomat hyödykkeet      
112 Aineettomat oikeudet      
 Ostetut Atk-ohjelmistot 1120010 tasapoisto 5 20 0 

114 Muut pitkävaikutteiset menot      
 Itse valmistetut/teetetyt atk-ohjelmat 1140010 tasapoisto 5 20 0 

Aineelliset hyödykkeet      
125 - 126 Koneet ja laitteet      
 Atk-laitteet ja niiden oheislaitteet 1255020 tasapoisto 5 20 0 

 Audiovisuaaliset koneet ja laitteet 1258010 tasapoisto 5 20 0 

 Muut koneet ja laitteet 1269010 tasapoisto 5 20 0 

127 Kalusteet      
 Asuinhuoneisto- ja toimistokalusteet 1270030 tasapoisto 10 10 0 

128 Muut aineelliset hyödykkeet      
 Taide-esineet 1280010 ei poistoa    
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Syyttäjälaitos (152)     
     
Tilinpäätöksen liite 7: Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot   
     
Syyttäjälaitoksella ei esitettävää   
     
     
Tilinpäätöksen liite 8:  Rahoitustuotot ja -kulut 
     
Syyttäjälaitoksella ei esitettävää     
     
     
Tilinpäätöksen liite 9: Talousarviotaloudesta annetut lainat 
     
Syyttäjälaitoksella ei esitettävää     
     
     
Tilinpäätöksen liite 10: Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset  
                                                                                                      
Syyttäjälaitoksella ei esitettävää     
     
     
Tilinpäätöksen liite 11: Taseen rahoituserät ja velat    
     
Syyttäjälaitoksella ei esitettävää     
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Syyttäjälaitos (152)     
     
Kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen liite 12:   Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut monivuotiset vastuut 

     
Voimassa olevat takaukset ja niiden käytettävissä oleva enimmäismäärä   
     
Syyttäjälaitoksella ei ole esitettävää     
     
Voimassa olevat takuut ja niiden käytettävissä oleva enimmäismäärä   
     
Syyttäjälaitoksella ei ole esitettävää     
     
Voimassa olevat takaukset ja takuut valuutoittain    
     
Syyttäjälaitoksella ei esitettävää     

 



 

 

 

 

45 

Syyttäjälaitos (152)       
       
       
Tilinpäätöksen liite 12.2: Muut monivuotiset vastuut   
    
        

      
Valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan Toimintamenomäärärahat perusteella  
tehdyt tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset       
  
  

   

  
€ 

Talousarvio-
menot 2018 

Määräraha-
tarve 2019 

Määräraha-
tarve 2020 

Määräraha-
tarve 2021 

Määräraha- 
tarve 

myöhemmin 

Määräraha- 
tarve 

yhteensä 
  

Tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset yhteensä 4 587 367,24 4 296 925,65 2 683 943,36 2 306 811,92 12 742 026,18 22 029 707,11 

        
       
Muulla kuin valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan Toimintamenomäärärahat   
perusteella tehdyt sopimukset ja sitoumukset       
 
   

   

  
€ 

Talousarvio-
menot 2018 

Määräraha-
tarve 2019 

Määräraha-
tarve 2020 

Määräraha-
tarve 2021 

Määräraha- 
tarve 

myöhemmin 

Määräraha- 
tarve 

yhteensä 
  

Muut sopimukset ja sitoumukset       
       
       
              
Yhteensä 4 587 367,24 4 296 925,65 2 683 943,36 2 306 811,92 12 742 026,18 22 029 707,11 
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Syyttäjälaitos (152)   
   
Tilinpäätöksen liite 13: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat 

   
Syyttäjälaitoksella ei 
esitettävää   
   

   
Tilinpäätöksen liite 14:  Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat 

   
Syyttäjälaitoksella ei 
esitettävää   
   
   
Tilinpäätöksen liite 15: Velan muutokset  

   
Syyttäjälaitoksella ei 
esitettävää   
   
   
Tilinpäätöksen liite 16: Velan maturiteettijakauma ja duraatio 
   
Syyttäjälaitoksella ei 
esitettävää   
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Syyttäjälaitos (152)      
       
 
TILINPÄÄTÖKSEN LIITE 17: OIKEIDEN JA RIITTÄVIEN TIETOJEN ANTAMISEKSI TARVITTAVAT MUUT TÄYDENTÄVÄT 
TIEDOT 

       
Tilinpäätöstä täydentäviä tietoja esitetään toimintakertomuksen laskelmissa ja liitetiedoissa.   
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6 Allekirjoitukset 

Tämä on saavutettava versio, jossa ei ole allekirjoituksia. Saat allekirjoitetun version 

pyydettäessä valtakunnansyttäjän toimiston kirjaamosta osoitteesta 

valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi 

Syyttäjälaitos -kirjanpitoyksikön tilinpäätös on hyväksytty  

Helsingissä        helmikuuta 2019. 

 

Valtakunnansyyttäjä 

   Raija Toiviainen 

 

 

Hallintojohtaja 

   Joanna Autiovuori 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastanut tämän tilinpäätöksen ja tarkastuksesta 

on annettu tilintarkastuskertomus. 

Helsingissä      .      . 2019                                                                                                                                        

     

Ylitarkastaja    

Sannaleena Franssi 
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